
SINDIKATI JAVNIH SLUŽBI  
potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 
 
U Zagrebu, 16. ožujka 2018.  

 
 

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 
n/r ministra, mr. sc. Marka Pavića 

 
 
PREDMET:  Formiranje i početak rada Radne skupine za pripremu metodološkog okvira za  
                     pregovore o visini osnovice za izračun plaća u javnim službama 

-  traži se 
 
 
Poštovani ministre Paviću, 
 
Sukladno članku 50. važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim 
službama (NN br. 128/17), prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno 
razdoblje, Vlada RH i sindikati potpisnici Temeljenog kolektivnog ugovora imaju obvezu započeti 
pregovore o visini osnovice za izračun plaća u javnim službama. Tijekom pregovora za sklapanje 
predmetnog Temeljnog kolektivnog ugovora, Vlada RH i sindikati javnih službi postigli su dogovor o 
načinu pripreme za predstojeće pregovore usuglasivši da će formirati zajedničku radnu skupinu koja će 
za navedenu svrhu pripremiti metodološki okvir i potrebne analize. S ciljem pravovremene i kvalitetne 
pripreme pregovora, dogovoreno je da će Radna skupina za izradu metodološkog okvira započeti s 
radom u siječnju 2018. godine.  
 
Predstavnici sindikata u nekoliko su navrata podsjećali i inzistirali na što skorijem formiranju i početku 
rada dogovorene radne skupine, ali se to, bez obzira na dobivena obećanja, još uvijek nije dogodilo. 
Budući da smo već u drugoj polovici mjeseca ožujka te da je početak pregovora o osnovici jako blizu, 
pitamo se jesu li namjere Vlade RH bile ozbiljne, odnosno misli li Vlada RH sa sindikatima javnih službi 
voditi ozbiljne i kvalitetne pregovore!? 
Pregovarajući u dobroj vjeri, sindikati potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora ozbiljno su shvatili 
postignuti dogovor i s pravom računali da će se ovoga puta pregovori kvalitetnije pripremiti. Stoga 
moramo izraziti svoje zaprepaštenje zbog činjenice da Vlade RH po ovom pitanju, od završetka zadnjih 
pregovora do danas, nije poduzela ništa.  
 
Slijedom navedenog, još jednom podsjećamo na postignuti dogovor te zahtijevamo da se Radna 
skupina za izradu metodološkog okvira za pregovore o visini osnovice za izračun plaća u javnim 
službama čim prije formira i žurno počne sa radom.  
 
 
S poštovanjem,  
 

za sindikate:  
 za HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA: 

Anica Prašnjak, predsjednica Glavnog vijeća, v.r. 
  

za SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA: 
Sanja Šprem, predsjednica, v.r. 

  



za NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA: 
Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća, v.r. 

  
za HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI: 

Domagoj Rebić, glavni tajnik, v.r. 
  

za NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U HRVATSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: 
Antun Guljaš, predsjednik, v.r. 

 
za SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE: 

Stjepan Topolnjak, predsjednik, v.r. 
  

za NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE: 
Branimir Mihalinec, predsjednik, v.r. 

  
za SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE: 

Jadranka Ivezić, predsjednica, v.r. 
  

za HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT: 
mr. sc. Renata Čulinović - Čaić, dr. med., predsjednica, v.r. 

  
za SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE: 

Boris Pleša, predsjednik, v.r. 
 


